План извођења наставе за школску 2018/2019. годину
Школска година, по правилу, има 30 наставних недеља и 12 недеља за самостални рад (консултације,
припрему испита и полагање испита). У школској 2018/2019. години према Плану извођења наставе је
предвиђен број наставних недеља и недеља за самостални рад као што је наведено у Правилнику о
студијама и студирању на Универзитету у Београду-Шумарском факултету.
Свечани пријем бруцоша одржаће се у понедељак 1.10.2018. године, у 10 часова, у амфитеатру
Шумарског факултета.
Јесењи семестар школске 2018/2019. године почиње у уторак 2.10.2018. године за све студенте
основних академских студија.
Јесењи семестар за мастер академске студије почиње у понедељак 15.10.2018. г, а за докторске
академске студије 22.10.2018. г.
- У среду 5.12.2018. године je прославa Дана Факултета.
У јесењем семестру Факултет неће радити:
- У понедељак 12.11.2018. ( државни празник 11.11. Дан примирја у Првом светском рату)
- од понедељка 31.12.2018. године до уторка 8.1.2019. године (новогодишњи и божићни празници).
Први радни дан је 9.1.2019. гoд.
Радне суботе (због спајања новогодишњих и божићних празника):
- 27.10. 2018. г. - надокнада за понедељак 31.12.2018. г.
-

3.11.2018. г. – надокнада за четвртак 3.1.2019. г.

-

24.11.2018. г. - надокнада за петак 4.1.2019. г.

-

8.12.2018. г. – надокнада за уторак 8.1.2019. г.

Настава у јесењем семестру се завршава у петак 11.1.2019. године.
Пролећни семестар школске 2018/2019. године почиње у понедељак 18.2.2019. г.
У пролећном семестру Факултет неће радити:
- У петак 15.2. и суботу 16.2.2019. године због Дана државности
- Од петка 26.4. до 6.5. (ускршњи и првомајски празници). ( Ускрс је 28.4.2019.г)
У пролећном семестру наставе неће бити:
- Од понедељка 1.4.2019. године до петка 5.4.2019. године због одржавања редовног испитног
рока.
Радне суботе (због спајања ускршњих и првомајских празника):
- 23.3.2019. г. - надокнада за уторак 30.4.2019. г.
-

13. 4.2019. г. – надокнада за петак 3.5.2019. г.

Настава у пролећном семестру се завршава у петак 31.5.2019. г.
Годишњи одмор је од понедељка 22.7.2019. године до недеље 25.8.2019. године.

